
 
Een zieke leerling in de klas, en dan?  
 

Sanne, een meisje van 14 jaar wordt geopereerd aan haar rug. Een pijnlijke 
ingreep, met daarna een lange revalidatie. Sanne kan dan niet of slechts 

gedeeltelijk naar school. Er moet van alles worden geregeld: een KlasseContact, 
zodat Sanne de lessen thuis kan volgen via een geavanceerde digitale 
verbinding. En als zij weer naar school kan voor een paar uur: een liftsleutel, een 

extra boekenpakket, één voor thuis en één voor op school. Afspraken moeten 
worden gemaakt om te zorgen dat Sanne niet tussen alle andere leerlingen hoeft 

te lopen als de bel gaat, want als Sanne valt is de schade niet te overzien. 
Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zetten het voor Sanne en school 
graag allemaal op een rijtje. Wel zo makkelijk! 

 
 

Invloed van ziekte op leerproces 
 
Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) hebben kennis van een breed 

scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen; van 
zeldzame en weinig voorkomende ziektes zoals bepaalde vormen van kanker of 

darmziekten tot veelvoorkomende ziektes zoals diabetes of astma. Consulenten 
OZL zijn werkzaam in het Erasmus MC én werken in de regio. De laatsten worden 
regioconsulenten genoemd.  

Door voortdurende professionalisering in het vakgebied en korte lijnen met 
artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij 

welke invloed ziektes op het leerproces en het (psychosociaal) functioneren van 
een leerling kunnen hebben. De consulenten onderzoeken op welke manier de 
leerling onderwijs kan blijven volgen gedurende het ziekteproces en wat een 

verantwoorde belasting voor de leerling is. In eenvoudige, maar ook complexe 
situaties helpen zij school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke 

ondersteuning nodig is: iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van 
belang. 
 

Onderwijs in het ziekenhuis of thuis 
 

Leerlingen die zijn opgenomen in het Erasmus MC zullen worden gezien door 
consulenten die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Leerlingen opgenomen in 

regionale ziekenhuizen kunnen in bijzondere gevallen ook les krijgen van 
regioconsulenten. 
In sommige gevallen is het mogelijk dat langdurig zieke leerlingen op afstand 

lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact 
van de KPN (www.klassecontact.nl). Ook kan het wenselijk zijn dat er tijdelijk 



een docent aan huis komt, om de leerling te ondersteunen bij het plannen en 

organiseren van het schoolwerk thuis. 
 

Samen naar de beste oplossing voor de leerling! 
 
Heeft u als zorgcoördinator, intern begeleider, leraar, afdelingsleider, mentor of 

directeur vragen over een zieke leerling? Scholen kunnen – vanuit een subsidie 
van het ministerie van Onderwijs - kosteloos een beroep doen op de consulent 

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van het Expertisecentrum Ziek en 
Onderwijs Rotterdam en omstreken.  
 

Bel of mail de regioconsulenten gerust als u een vraag heeft, kijk op ziek-en-
onderwijs.nl of volg ons via LinkedIn. 

 
Marlian Helmink (h.helmink@erasmusmc.nl)  T: 06 51 49 93 01 

(Coördinator) 
Hilmar Hoekstra (h.hoekstra@erasmus.nl)  T: 06 12 85 64 51   

Annemieke Trella (a.trella@.erasmusmc.nl)  T: 06 51 49 93 21 

Janneke Waal (j.waal-vromans@erasmusmc.nl) T: 06 28 78 80 35 

Indien uw leerling is opgenomen in het Erasmus Mc-Sophia, bel dan naar onze 
collega’s in het ziekenhuis: 010- 703 69 55. Zij staan voor u klaar! 
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